
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan pelayanan masyarakat adalah salah satu titik penting dari 

keseluruhan reformasi yang akhir-akhir ini banyak didengung-dengungkan. 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara RI yang bertugas memotori 

reformasi administrasi menetapkan enam strategi peningkatan pelayanan 

publik, yaitu deregulasi dan debirokratisasi di bidang pelayanan publik, 

peningkatan profesionalisme pejabat di bidang pelayanan publik, 

pengembangan dan pemanfaatan goverment bagi instansi pelayanan publik, 

peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik dan pemberian 

penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. 

Selama ini kualitas pelayanan publik masih dalam kondisi yang sangat 

memprihatinkan. Ini dapat dibuktikan dengan begitu banyak pengaduan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diajukan secara langsung 

kepada unit pelayanan publik dan aparaturnya, dipublikasikan ke dalam 

berbagai media massa dan yang diterima Tromol Pos 5000. Padahal, unit 

pelayanan adalah titik strategis dimana kepercayaaan masyarakat secara luas 

dipertaruhkan kepada pemerintah,  karena aparatur negara bertemu langsung 

dengan masyarakat secara luas dan masyarakat luas dapat menilai bagaimana 

kerja aparat dalam melayani masyarakat apakah sudah baik atau belum. 
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Kualitas pelayanan publik juga menjadi indikator utama bagi 

masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintahan sudah semakin baik. 

Dengan kata lain, pemerintahan yang baik (good governace) paling cepat dan 

mudah ditandai oleh masyarakat dengan menilai kualitas pelayanan publik. 

Dalam tatanan era globalisasi, persaingan pelayanan terhadap konsumen 

semakin tajam. Unit-unit pelayanan yang dahulu hanya bersaing dengan 

tujuan agar layanan yang ia lakukan dapat dikerjakan, kini dituntut untuk 

bekerja dengan efektif dan efisien, hanya unit layanan yang dapat melayani 

dengan cepat terhadap kebutuhan konsumen yang mampu melaksanakan 

pekerjaan efisien dan efektif, sehingga akan berdampak kepada peningkatan 

kepatuhan dalam melakukan apa yang mestinya menjadi kewajibannya 

sebagai warga negara yang baik, dalam hal ini termasuk kepatuhan dalam 

membayar pajak. 

Jika kepatuhan wajib pajak sebagai produk, maka kepatuhan wajib 

pajak merupakan titik fokus suatu tujuan dan pencapaian organisasi Kantor 

Pelayanan Pajak misalnya seperti SAMSAT. Kualitas pelayanan tidak 

mungkin dicapai tanpa kualitas dalam proses. Oleh karena itu, diperlukan 

organisasi yang tepat. Sebab, kualitas dalam proses tidak mungkin dicapai 

tanpa organisasi yang tepat dan memerlukan kepemimpinan yang memiliki 

komitmen yang kuat. Komitmen dari bawah ke atas merupakan dukungan 

pilar untuk pilar-pilar yang lain. Bila salah satu pilar lemah, maka semua pilar 

akan lemah.  
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Dengan demikian, keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak memberikan 

kualitas pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan dapat meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu, harus didukung dengan proses yang 

berkualitas, organisasi yang tepat, dan kepemimpinan yang kuat dalam 

komitmen. 

Pada masa sekarang Kepala Dinas Pendapatan Daerah selalu 

menekankan pada semua anak buahnya yang bertugas sebagai petugas 

pelaksana pelayanan di SAMSAT, untuk selalu meningkatkan pelayanan 

dengan strategi pemberian pelayanan prima ke pada para Wajib Pajak. Dalam 

hal pelayanan prima, berarti pelayanannya bermutu. Untuk meningkatkan 

mutu, berarti meningkatkan keprimaan. Oleh karena itu, hakekat dari 

pelayanan umum yang prima  adalah : Meningkatkan mutu dan produktivitas, 

pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum, 

mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga 

pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan 

berhasil guna (efektif dan efisien), mendorong tumbuhnya kreativitas, 

prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat luas sehingga masyarakat patuh terhadap peraturan-

peraturan yang dibuat oleh pemerintah, salah satunya dalam hal pembayaran 

pajak kendaraan bermotor. Penilaian kualitas pelayanan prima yang banyak 

mendapat perhatian adalah yang dikenal dengan 5 Dimensi Kualitas 

Pelayanan, yang dikemukakan oleh Parasuraman, dkk, (1998) yang 

mengidentifikasikan sekumpulan atribut-atribut pelayanan secara lengkap 
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(Comprehensive) yang digunakan pelanggan sebagai kriteria dalam menilai 

kinerja pelayanan. Di mana untuk penilaian kualitas pelayanan tercakup ke 

dalam 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu reliability (keandalan), 

responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), emphaty (empati) dan 

tangible (bukti langsung). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti Pengaruh penerapan Pelayanan Prima terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak di SAMSAT Kota Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Atas dasar uraian yang dikemukakan dimuka, maka masalah yang 

akan diteliti dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Seberapa 

besar pengaruh dimensi pelayanan prima yang diterapkan pada SAMSAT 

Kota Surakarta terhadap kepatuhan wajib pajak 

Pelayanan prima yang  dimaksud adalah merupakan tehnik visualisasi 

terbaik yang mampu mengidentifikasikan keinginan wajib pajak yang 

sesungguhnya, pelayanan prima juga merupakan praktek untuk merancang 

suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan wajib pajak. Pelayanan 

prima menterjemahkan apa yang dibutuhkan wajib pajak menjadi apa yang 

dihasilkan Instansi itu. Pelayanan prima memungkinkan SAMSAT untuk 

memprioritaskan kebutuhan wajib pajak, menemukan tanggapan inovatif 

terhadap kebutuhan tersebut dan memperbaiki proses hingga tercapai 

efektifitas maksimum. Pelayanan prima juga merupakan praktek menuju 
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perbaikan proses yang dapat memungkinkan SAMSAT untuk melampaui 

harapan para wajib pajak 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan 

menganalisis pengaruh kualitas pelayanan prima pada SAMSAT Kota 

Surakarta terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak antara 

lain: 

1. Mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh ke dalam praktek di 

lapangan, menambah pengetahuan tentang bagaimana pengaruh pelayanan 

prima pada SAMSAT di Kota Surakarta terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan diterapkannya serta dapat menambah wawasan dan pengalaman; 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Instansi 

DIPENDA dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dalam rangka memenuhi harapan para pemakai jasa layanan 

SAMSAT di Kota Surakarta; 

3. Penelitian ini dapat dijadikan tambahan literatur yang berguna bagi pihak 

lain (mahasiswa dan masyarakat luas). 
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